
 

 

  

ŽUPNIJA CELJE – SV. CECILIJA  
OOZZNNAANNIILLAA 

http://www.cecilija.net/ 

2. september 2012 – 36 – 

22. nedelja med letom 

Br. Štefan Kožuh izvoljen za generalnega vikarja reda  
Na 84. generalnem kapitlju reda manjših bratov kapucinov v 

Rimu je bil 31.8.2012, br. Štefan Kožuh izvoljen za 

generalnega vikarja reda manjših bratov kapucinov. 

Generalnega vikarja se voli izmed generalnih definitorjev. 
Generalni vikar v primeru odsotnosti ali zadržanosti 

nadomešča generalnega ministra. Generalni definitorji pa so 

svetovalci generalnega ministra za ves red, dodeljeno pa jim 

je področje ene ali več konferenc, v katere je razdeljen naš 

red. Že dosedaj je br. Štefan opravljal funkcijo predsednika 

konference CECOC, kateri skupaj z vzhodno Evropo pripada tudi Slovenija.  
Vir: http://www.kapucini.si/ 

Gospodov dan z Besedo: 22. nedelja med letom 

5 Mz 4, 1-2. 6-8; Jak 17-18. 21b-22. 27; Mr 7, 1-8. 14-15. 21-23     

1. Če smo pazljivo prisluhnili Besedi, smo kaj hitro lahko zaznali misli, ki so na 
nek način skupni imenovalec današnjega sporočila: držite se zapovedi Gospoda 
svojega Boga in jih spolnjujte -  postanite vršitelji besede in ne le poslušalci – 
zametujete božjo zapoved in se držite človeškega izročila. Ni trenutka v človeški 
zgodovini, ko se ne bi pojavljal problem razkoraka med vero in življenjem, ki je 
tako pogosto kamen spotike in mnogim izgovor, da zavračajo Cerkev in vero. 
Preprosto in zelo jasno ga izraža znano in tolikokrat ponavljano reklo: stalno 
hodi v cerkev, pa poglejte, kakšen je. Kakor tako ugotavljanje nikoli ne more biti 
izgovor, je pa žal pogosto povsem upravičen očitek. Mar ni Gospod je za svoje 
sodobnike uporabil besede, ki je po preroku bila izrečena davno pred njim: to 
ljudstvo me časti z ustnicami, a njih srce je daleč od mene. 

2. V razodeti Besedi si kot nit stalnica sledijo in se ponavljajo opozorila, da 
molitve in daritve nič ne pomenijo, če si človek ne prizadeva, da bi živel po 
Besedi. Glasni in odločni so glede tega preroki in novozavezni oznanjevalci: 

- kako zgovorna je Gospodova beseda po Jeremiju: ko sem vaše očete izpeljal iz 
Egipta, jim nisem nič zapovedal o daritvah, ampak sem rekel: poslušajte moj glas, 
hodite po poti, ki vam jo zapovedujem – mar Gospod ne pove več kot jasno, kaj je 
na prvem mestu: prisluhniti njegovi besedi, po njej živeti; 

- apostol Jakob odločno zatrdi: kakor je telo brez duha mrtvo, tako je mrtva vera 
brez del, in to osvetli z razumljivo primerjavo: če kdo misli, da je pobožen, a ne 
brzda svojega jezika, vara svoje srce, njegova pobožnost je prazna; 

- mar ni Gospod tolikokrat poudarjal misel ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, 
kdor mi pravi Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, mar je 
ni razložil s kar nekoliko težko sprejemljivo razlago "v živo": kdor uresničuje 
voljo mojega Očeta, ta je moj brat, sestra in mati. 

 3. Glede na tako razumevanje vere je seveda razumljivo, da se Gospod krepko 
loti farizejev. Za človekovo ravnanje vendar ne more biti merodajno izročilo 
starih, izraženo v nekih obrednih dejanjih brez vsebine, ampak božja zapoved, ki 
je nenehen klic k življenju po vesti. Gospodovo besedo bi lahko povzeli: ko 
umivaš roke, glej na čistost srca, ko pomivaš posodo, glej na čistost duše, ko 
odstranjaš saje, odstrani zle misli in naklepe. Mar ne želi tudi nam reči: samo 
obisk maše človeka še ne naredi pravičnega, samo molitev še ne naredi dobrega 
kristjana, samo cerkvena poroka ne rodi trdnega zakona, samo obleka ne naredi 
dobrega duhovnika ali redovnika. Apostol Jakob zapiše samo enega od tisoč 
možnih primerov resnične vere in pristne pobožnosti: obiskovati sirote in vdove 
v njihovi stiski. Že kratek razmislek pa potrdi, kako je v vsakem času aktualna 
beseda starega Mojzesa: izpolnjuj vse te besede, da bo dobro tebi in za teboj tvojim 
sinovom. 

Iz knjige p. Metoda Benedika Gospodov dan z Besedo 

             Iz naše župnije 

VEROUK - Novo veroučno leto bomo začeli v ponedeljek, 10. septembra. 

Vpis otrok, ki bodo letos začeli obiskovati veroučno šolo, bo od ponedeljka 3. septembra. 
Če je bil otrok krščen v drugi župniji, prinesite s seboj družinsko knjižico ali krstni list 
otroka. 

Veroučne izkaze (spričevala) naj otroci prinesejo prvo uro k verouku.  

SVETA MAŠA pri kateri se bomo zahvalili za počitnice in prosili blagoslova za 
novo veroučno in šolsko leto, bo v nedeljo 9. septembra 2012 ob 9.30. Otroci,  k 
tej sveti maši prinesite šolske torbe, knjige in zvezke, da jih bomo blagoslovili!  

PRVO OBHAJILO (otroci tretjega razreda veroučne šole) bo v nedeljo 26. 
maja 2013 ob 9.30.  

BIRMA (mladostniki devetega razreda veroučne šole) bo v nedeljo 2. junija 
2013 ob 9.30. Pri nas bo tudi kanonična vizitacija, zato bo birmovalec g. škof dr. 
Stanislav Lipovšek.  

MINISTRANTI bodo imeli srečanja ob petkih ob 16. uri. 

OTROŠKI PEVSKI ZBORČEK bo začel z vajami v petek 7. septembra ob 16. 
uri in vabi nove glasove. Otroci, lepo vabljeni. 



 

 

VEROUK V ŠOLSKEM LETU 2012/13 

Raz. Urnik verouka Učbenik Cena  

1 
torek ob17

00
    

- kat. Mojca Vrenko  
Praznujemo in se veselimo  6,00 € 

2 
sreda ob 17

00
 

- kat. Judita Tratnik Kač 
Praznujemo z Jezusom - d. z. 7,50 € 

3  
torek ob 17

15 
  

- s. Mojca 
Kristjani praznujemo skupaj – d. z. 9,50 € 

4 
ponedeljek 17

15 

- s. Mojca  
Pot v srečno življenje  

Pot v srečno življenje - d. z. 

7,60 € 

3,50 € 

5 
četrtek ob 16

30
  

 - br. Marjan 
Znamenja na poti k Bogu  

Znamenja na poti k Bogu - d. z 

7,60 € 

3,50 € 

6 
torek ob 13

30
 (oz. po pouku) 

br. Marjan 
Kdo je ta?  

Kdo je ta? - d. z. 

8,00 € 

3,50 € 

7 
torek ob 13

30
 (oz. po pouku) 

- br. Marjan 
Kdo je ta?  

Kdo je ta? - d. z. 

8,00 € 

3,50 € 

8 
sreda ob 14

30 
(oz. po pouku)

 

- s. Mojca  
V življenje  

V življenje - d. z. 

8,00 € 

3,50 € 

9 četrtek ob 14
30

 
- br. Marjan 

YOUCAT - katekizem za mlade  17,5 € 

Mladi 
1 

1. sobota v mesecu ob 19
00 

        
 - br. Marjan 

YOUCAT - katekizem za mlade 
 

Mladi 
2 

3. sobota v mesecu ob 19
00 

        
 - br. Marjan, s. Mojca 

  

Veroučenci potrebujejo tudi liturgični zvezek, cena je 3€. 

SREČANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN OSTARELIH bo danes, 2 
septembra 2012 v baziliki Lurške Matere Božje v Brestanici. Sveto mašo ob 15. 
uri bo vodil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. Lepo vabljeni. 
MARIJINO ROJSTVO, 8. september - Bazilika Obiskanja Device Marije 
Petrovče  vabi na jesenski romarski  shod  za  praznik Marijinega rojstva,  ki bo v  
soboto, 8. septembra z mašami ob 8., 10. in 19. uri. Ta dan je tudi škofijski 
molitveni dan za duhovne poklice, zato bo ob 9. uri molitvena ura za duhovne 
poklice. Ob 10. uri  bo somaševanje duhovnikov in redovnikov, ki ga bo vodil  
celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. Lepo vabljeni!  

 
STIČNA MLADIH 2012 - »Veselite se v Gospodu, zmeraj!« (Flp 4,4) 

Vsi srednješolci, študenti in mladi v poklicih ste vabljeni, da v Stični 15. 
septembra skupaj praznujemo slovenski dan mladih! 
Bog nas vabi, da se veselimo v Njem – zmeraj! Kakšno je to veselje in kako ga 
zaživeti, bomo skupaj odkrivali na festivalu, raznovrstnih delavnicah, v 
srečevanju znanih obrazov, na »žuru« ter veselje poglobili pri sveti maši, 
adoraciji, ki bo potekala skozi cel dan, in pri spovedi. Pri srednješolcih bomo 
prisluhnili pričevanju Johna Pridmora, ki je bivši londonski gangster, za študente 
in mlade v poklicih pa bo osrednji gost Gregor Čušin. Stično mladih sooblikujete 
tudi vi s svojo prisotnostjo, saj s tem gradite in delite izkušnjo skupnosti, ki se 
lahko prenese v domačo župnijsko skupino ter obogati vsakega tudi osebno.   
Odhod avtobusa je ob 6.45 s stare avtobusne postaje. 

KOLEDAR  IN  MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 2. september 

22. nedelja med letom  

Marjeta, devica, mučenka 

   800    †† Anton in Marko But 
  930    † Franc Respet 
1800  †† Emil in Frančiška Borovnik 
1030   Trem.:  † Marta Vrečar in †† iz druž. Potočnik 

PONEDELJEK, 3. september 
Gregor Veliki, papež, c. uč. 

   800    za zdravje 
1800   †† Blaž in Amalija Čater ter Magda Kunštek 

TOREK 4. september 
Rozalija Sicilska, spokornica 

    800   †† Jožef in Marija Sirc 
1800   po namenu 

SREDA, 5. september 
Mati Terezija, redovna ustan. 

   800    za zdravje v družini  
1800  na čast Sv. Duhu po namenu 

ČETRTEK, 6. september 
Zaharija, prerok 

   800    † oče Vladimir in za blagoslov v družini 
1800  v zahvalo 

PETEK, 7. september 
Marko Križevčan, mučenec 

    800   po namenu 
1800   †† Ana in Milan Ploj ter Ana in Vincenc Novak 

SOBOTA, 8. september 
Marijino rojstvo 
- mali šmaren 

  800    †† Veronika in Marija Kyrali 
  930    za vse rajne in v zahvalo za zdravje 
1800  † Marija Žičkar 

NEDELJA, 9. september 

23. nedelja med letom  

Peter Klaver, jezuit, muč. 

   800    †† iz rodbine Grm 
  930    † Stane Mori 
1800  za župljane in dobrotnike 
1030   Trem.:  †† Jože Dušak in iz družine Gracer 

Odgovarja br. Marjan Gačnik, župnik, Breg 18, Celje, tel.: 0590/96 260, 031-754-804 

TR: BC Si56 0600 0037 0700 834 


